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Voorwoord
Voor u ligt alweer de tweede nieuwsbrief van dit jaar.
Op dit moment is Alanya weer in Nederland, om haar familie te bezoeken,
maar ook om sponsoren te bedanken
en nieuwe te ontmoeten.
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Op 6 mei a.s. is de jaarlijkse donateurs en vrijwilligersbijeenkomst in
hotel Mitland te Utrecht, waar u van
harte uitgenodigd bent om o.a. Alanya
te ontmoeten.
Ontvangst tussen 13.30 uur en 14.00
uur. We hopen u daar te ontmoeten.

mededelen dat we een interim voorzitter hebben. Annelien Ronda zal in de
komende maanden besluiten of dit werk
te combineren is met haar baan. Aan
enthousiasme bij haar ontbreekt het
niet. Tevens, we hadden er bijna niet
meer op durven hopen, meldde zich een
penningmeester aan. Jacqueline Vermaat gaat het werk van Louwris begin
mei overnemen. Fantastisch nieuws
dus!
We kunnen er weer tegenaan!

Onze voorzitter Niels de Heij heeft
inmiddels afscheid genomen. Hij heeft
3 jaar in het bestuur gezeten, waarvan 2 jaar als voorzitter. Niels heeft
enorm veel werk verzet om het werk
van Alanya en haar team mogelijk te
maken. Een bijzonder knappe prestatie, omdat hij, net zoals de meeste
bestuursleden, ook nog een volledige
baan heeft.
Het is bijzonder fijn dat we u kunnen
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Hotel Mitland
Utrecht

In januari en februari heeft de
straatwerker met
22 kinderen,
waarvan 6 nieuwe, intensief contact
gehad. Eén van deze jongens is zijn
been kwijt geraakt. Tijdens een inbraak
in een woning werd hij gepakt door
een hond. Hij is inmiddels heel
depressief. Met deze jongen is regelmatig contact en hij is weer teruggeplaatst bij zijn familie thuis. Hij zit
voorlopig op het schooltje van Los
Cachorros en er wordt gekeken wat er

nog meer voor hem gedaan zou kunnen
worden.
Als de straatwerker nieuwe kinderen op
straat ontdekt, dan gebeurt het
regelmatig dat deze kinderen door deze
interventie snel van straat kunnen
worden gehaald.
Nachtopvang
In de nachtopvang zijn er in de maand
februari 9 verschillende jongens
geweest. De moeilijkheid is dat deze
jongens heel solidair zijn met elkaar.
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Een goede eigenschap natuurlijk, maar als één van
de jongens wordt geweigerd in de nachtopvang
komen de anderen ook niet opdagen.
Vanuit de nachtopvang zijn er twee jongens
doorgestroomd naar het schooltje van Los
Cachorros. En één jongen is overgeplaatst naar het
huis van Mama Alice.

worden
verschillende
therapeutische
sessies
georganiseerd. Tot op heden gaat het erg goed, alle
familieleden doen mee zelfs de jongsten van het
gezin. Er wordt begonnen met het opstellen van
een “arbol de problemas” (probleemboom) en
daarna wordt gekeken welke oplossingen er
mogelijk zijn.

Jesus Manuel is één van de jongens die regelmatig
in de nachtopvang slaapt. Laatst waren er veel
timmerklusjes voor hem te doen in huis. Hierdoor
werd hij van de straat gehouden en de tafels,
stoelen en kasten werden uitstekend door hem
gerepareerd.
De groepsbegeleider
van de nachtopvang
heeft ooit in een
banketbakkerij
gewerkt
en
deelt
zijn bakkunsten met
de
jongens
twee
keer in de maand.
De jongens vinden
dit erg leuk.
Er worden afspraken gemaakt met de familie
omtrent schoonmaken, het verzorgen van de dieren en er wordt een puntenlijstje bijgehouden of
iedereen zijn taken ook nakomt. Verder wordt er
openlijk gesproken over de problemen die ouders
onderling hebben en wat voor impact dat heeft op
de kinderen. De kinderen durven zich goed te uiten,
de middag wordt uiteindelijk afgesloten met
spelletjes om te ontspannen.
Permanente opvang
De scholen zijn weer begonnen in Peru. Alle kinderen
van het huis zijn weer ingeschreven en hebben van
de week al hun schoolspullen gekregen. Drie jongens
van de permanente opvang zitten op het schooltje
van Los Cachorros. De anderen zijn ingeschreven op
scholen elders in de stad.
Drie jongens zijn ingeschreven op een vakopleiding
houtbewerking.
De kinderen zijn bezig met een workshop texiel
bedrukken. Alle
kinderen hebben hier erg veel
plezier in. Ze hebben een tekening uitgezocht die ze
op hun eigen t-shirt willen drukken. Daarna willen ze
voor Semana Santa (Heilige Week) t-shirts gaan
bedrukken die ze ook willen gaan verkopen.
Familietherapie
Met de families van de jongens wordt er veel
intensiever gewerkt dan voorheen. Voorgaande jaren
werd er twee keer per jaar een familieuitstapje met
alle jongens en hun families georganiseerd. Nu is er
vooral aandacht voor het werken mét het gezin. Er
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KENNIS EN DRAAGVLAK BLIJKEN DE JUISTE INGREDIËNTEN TOT SUCCES
Onlangs heeft Los Cachorros samen met Mama
Alice - een humanitaire hulprganisatie voor
straatkinderen in Ayacucho - een workshop voor
de wijkagenten van Ayacucho georganiseerd.

workshop. In Ayacucho
wijkagenten werkzaam.

zijn

ongeveer

Is het beeld dat de straatkinderen
wijkagenten hebben veranderd?

van

200

de

Een interview met Alanya Santa Cruz
Waarom heb je deze workshop georganiseerd?
Los Cachorros heeft samen met Mama Alice de
workshop
om
drie
belangrijke
redenen
georganiseerd:
a)Het vergroten van kennis, besef én draagvlak bij
de wijkagenten over de problematiek rond
straatkinderen.
b)Het adviseren van de wijkagenten op welke
manier men de straatkinderen het beste kan
benaderen en behandelen.
c)Het versterken van de band tussen Mama Alice
en Los Cachorros.
Waar bestond de workhop uit en zijn de beoogde
doelen behaald?
De workshop bestond uit het informeren van de
wijkagenten over de werkwijze, de doelstellingen
en de doelgroep van zowel Los Cachorros als
Mama Alice. Daarnaast werden de wijkagenten
geïnformeerd over de bestaande samenwerking
van beide organisaties met de openbaar aanklager
en het rechtsysteem in Peru. Het is gelukt om de
wijkagenten attent te maken op de problematiek
van de straatkinderen. De wijkagenten hebben
actief meegedaan met de hele workshop.
Bovendien zijn er afspraken gemaakt om in 2012
meer aktiviteiten samen te organiseren. Op deze
manier lerén zowel de wijkagenten als de
straatkinderen elkaar op een andere manier
kennen.
Hoeveel wijkagenten zijn er in Ayacucho en
hoeveel wijkagenten deden aan de workshop mee?
In totaal deden 34 wijkagenten mee aan de
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Ja, bij de wijkagenten die aan de workshop
deelnamen is het beeld dat ze hebben van
straatkinderen wezenlijk veranderd. Door in 2012
gezamenlijk aktiviteiten voor straatkinderen te
organiseren verwachten we het bestaande
negatieve beeld van straatkinderen bij de
wijkagenten te verbeteren.
Is er na de workshop verbetering gekomen in de
relatie straatkind -wijkagent.
Het is op dit moment nog te vroeg om hier een
uitspraak over te doen. Wel is er meer
duidelijkheid bij de wijkagenten over de
straatkinderenproblematiek en de doelstellingen
en werkwijze van zowel Mama Alice als Los
Cachorros.
Hoe hebben de wijkagenten dit initiatief ervaren?
De wijkagenten gaven na afloop van de workshop
aan het initiatief zeer te waarderen. Bovendien
vonden de wijkagenten de workshop nuttig. De
wijkagenten zijn door de workshop op de hoogte
van onze werkwijzes en weten ons beter te
vinden.
Ga je de workshop in de toekomst vaker
aanbieden?
Medio 2012 staat er een tweede workshop
gepland. De komende periode zien we toe op de
uitvoering van de gemaakte afspraken zodat de
straatkinderen in Ayacucho hier de vruchten van
kunnen gaan plukken. Door dit soort initiatieven te
ontplooien zetten we een stap in de goede richting
om gezamenlijk de leefomstandigheden en
toekomstperspectieven van de straatkinderen in
Ayacucho te verbeteren.
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Impressie van vrijwilliger Ivo
De uniformen zijn weer aangeschaft, ze zien eruit als
echte heren met hun pantalon, witte blouse en Vhals trui. En niet te vergeten sjieke, zwarte puntschoenen die braaf elke dag opgepoetst worden door
sommigen. Ontzettend schattig wanneer de jongste
in het huis nog voor het ontbijt de schoenpoets tevoorschijn haalt en zorgt dat zijn zapatos er weer
picobello uitzien. Dat hij zijn handen daarna afveegt
aan zijn witte blouse is natuurlijk nog een werkpuntje, maar het initiatief is schitterend!
Hoogste tijd was het dus om het nieuwe schooljaar
weer te laten beginnen. En dat gebeurde begin
maart, na een lange vakantie. Mijn eerste weken bij
Cachorros waren tijdens de vakantie en ik wist natuurlijk niet hoe het tijdens schoolweken zou gaan.
Maar het viel me op dat de jongens zich soms, het
was natuurlijk ook het eind van drie maanden vakantie, wel begonnen te vervelen. Dus ik was heel
benieuwd naar de start van het schooljaar. De een
had ook wel zin om te beginnen, terwijl de ander
vakantie vieren wel prima leek te vinden.
We zijn nu een paar weken verder en de jongens
zijn gewend aan de nieuwe dagstructuur. Ze hebben
verschillende roosters, zo gaan er een aantal ’s ochtends naar school, een ’s middags, een aantal in het
weekend en de rest heeft les in de CEBA, het klaslokaal in Los Cachorros, waar profesora Lilia lesgeeft.
Dat ze naar zoveel verschillende scholen gaan, heeft
natuurlijk te maken met het feit dat ze allemaal op
verschillende niveaus zitten.
Elke dag moet er natuurlijk ook huiswerk gemaakt
worden. Dit gaat, zoals bij elke puber, niet altijd van
harte, maar vaak zijn ze ook echt wel hard aan het
werk. Wat me echt opvalt is dat ze heel netjes werken. Bij elk verkeerd lettertje wordt de corrector erbij gepakt, net zo lang tot er geen foutje meer in
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staat. Dit gaat op veel Nederlandse scholen wel
anders, chapeau voor de jongens dus! En als ze
braaf hun taken gemaakt hebben mogen ze lekker
even achter de computer!
Sinds afgelopen week zijn alle jongens ook de
trotse eigenaar van een gloednieuwe schoolrugzak
met daarin schriften en schrijfwaren. Deze hebben
ze van het bedrijf World Vision gekregen in ruil
voor het uitdelen van rugzakken aan andere
schoolkinderen. Lokale organisaties zijn dus ook
echt wel bezig met het welzijn van de kinderen en
het stimuleren van schoolactiviteiten, mooi initiatief en goed dat Los Cachorros zo’n contacten
heeft in Ayacucho!
Er wordt dus hard aan gewerkt dat alle kinderen
zich goed inzetten voor school, zodat ze volgend
jaar hopelijk allemaal naar de volgende klas mogen!
Ivo Cuijlits
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Klaar voor de start?? AF!!
Op 11 maart was het zover. Na een goede en gedegen voorbereiding klonk om 12.40 uur het startsignaal van de 38e ABN AMRO CPC loop en vertrokken duizenden hardlopers vanaf het Haagse
Malieveld onder het toeziend oog van duizenden
toeschouwers op weg naar een nieuw persoonlijk
record of gewoon omdat het leuk is om deel te
nemen aan dit Haagse evenement van internationale allure.
Ook Los Cachorros was vertegenwoordigd op de
ABN AMRO CPC loop. Bestuursleden Inge Thijssen
en Paul Nedermeijer namen samen met twee enthousiaste vrijwilligers van Los Cachorros - Jessy
Crul en Pamela Alvarado Galleno - deel aan dit
evenement. Inge, Pamela en Paul deden mee aan
de Dunea 10 KM loop en Jessy deed zelfs mee aan
de halve marathon (21 km). Het parcours voerde

over de prachtige Haagse lanen richting Scheveningen en via de Nieuwe Parklaan weer terug naar de
finish op het Malieveld, waar vele duizenden enthousiaste toeschouwers de lopers aanmoedigden.
De zon scheen en de sfeer was goed. Kortom, een
prachtige sportieve dag!
De afgelopen maanden hebben Inge, Pamela, Jessy
en Paul met veel enthousiasme vrienden, bekenden
en familieleden gevraagd om ons voor het goede
doel te sponsoren. En dat is gelukt. Er is tot nu toe
maar liefst € 725,-- opgehaald. Een prachtig bedrag
waar we ontzettend blij mee zijn, want met dit bedrag kunnen we het goede werk voor de straatkinderen in Ayacucho, Peru verder voortzetten.
Paul Nedermeijer

Op het dak van het
Los Cachorros huis

Nuttige informatie
Stichting Los Cachorros
Postbus 545
3500 AM Utrecht
( +31 (0)595 769014

Donateurs en
vrijwilligersdag

6 mei a.s.

info@loscachorros.nl
www.loscachorros.nl
bankrekening: 4596521
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Hotel Mitland
Utrecht

